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Προεδρικό Διάταγμα μνθμονιακών
αναδιαρκρώςεων και περικοπών
Πάςχα 2016: Η κυβζρνηςη προωθεί αιφνιδιαςτικά την υπουργική
απόφαςη για τον «Ενιαίο Τφπο Ολοήμερου Δημοτικοφ Σχολείου».
4 Αυγοφςτου 2016: Ανακοινώνεται (και πάλι αιφνιδιαςτικά) η υπουργική
απόφαςη για τον «Ενιαίο Τφπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου». Λίγεσ μζρεσ
αργότερα προωθείται τροπολογία για την ειδική αγωγή.
1 Αυγοφςτου 2017: Δημοςιεφεται, χωρίσ καμία προηγοφμενη διαδικαςία,
ενημζρωςησ ζςτω τησ ΔΟΕ, το ΠΔ 79 για την οργάνωςη και λειτουργία
νηπιαγωγείων και δημοτικών ςχολείων.
Εν μζςω καλοκαιριοφ και με τα ςχολεία κλειςτά, ςυνεχίηοντασ τισ παραδόςεισ των προκατόχων τθσ, θ
κυβζρνθςθ ΣΥΙΗΑ-ΑΝΕΛ εξακολουκεί νομοκετεί για εκπαιδευτικά κζματα κυριολεκτικά πίςω από τθν
πλάτθ τθσ ηωντανισ εκπαίδευςθσ, φοβοφμενθ τισ αντιδράςεισ τθσ, ξζροντασ καλά ότι ζχαςε ςτθν
προθγοφμενθ αναμζτρθςθ μαηί τθσ (ςτθν αξιολόγθςθ των Διευκυντϊν από το εφεφρθμα του «Σϊματοσ
Μονίμων Εκπ/κων»). Με ςτακερά προςανατολιςμζνθ τθν πυξίδα τθσ ςτα μνθμόνια, τθ διαρκι λιτότθτα,
τουσ μθδενικοφσ διοριςμοφσ, τισ περικοπζσ ςτισ κοινωνικζσ δαπάνεσ, τισ δεςμεφςεισ απζναντι ςε ΕΕ-Δ.Ν.ΤΟΟΣΑ, αγνοεί αιτιματα των εκπαιδευτικϊν και των μορφωτικϊν αναγκϊν των μακθτϊν γι’ αυτό αρνείται
να κεςμοκετιςει τθ δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ, τθ μείωςθ των μακθτϊν ανά
τμιμα, τθν ενίςχυςθ του δθμόςιου δθμοτικοφ ςχολείου και νθπιαγωγείου.
Σο νζο ΠΔ 79 για τθν οργάνωςθ και λειτουργία νθπιαγωγείων και δθμοτικών ςχολείων ενςωματώνει τισ
υπουργικζσ αποφάςεισ Φίλθ για το νθπιαγωγείο και το δθμοτικό ςχολείο κακώσ και τα ωρολόγια
προγράμματα ,
εκςυγχρονίηοντασ και
ενιςχφοντασ τουσ
μθχανιςμοφσ
περικοπών
και
λιτότθτασ και αναβακμίηοντασ το ιεραρχικό/αυταρχικό μοντζλο διοίκθςθσ ςτθν κατεφκυνςθ των
αντιδραςτικών αναδιαρκρώςεων ςτο πλαίςιο του ςχολείου και των ολοζνα ελαςτικοποιοφμενων
ςχζςεων εργαςίασ των εκπαιδευτικών ςε βάροσ των μορφωτικών δικαιωμάτων των μακθτών.
Παράλλθλα διατθρεί και αναβακμίηει το κεςμικό πλαίςιο τθσ ιδεολογικισ λειτουργίασ εκνικοφ και
κρθςκευτικοφ φρονθματιςμοφ (προςευχζσ, παρελάςεισ).
Συγκεκριμζνα:
1. Σο νζο ΠΔ 79 για τθν οργάνωςθ και λειτουργία νθπιαγωγείων και δθμοτικών ςχολείων

ενςωματώνει ςτο ςφνολό τουσ τισ υπουργικζσ αποφάςεισ Φίλθ για το νθπιαγωγείο και το
δθμοτικό ςχολείο ιςχυροποιώντασ τεσ νομικά. Ενςωματϊνει δθλαδι ολόκλθρο το κεςμικό πλαίςιο
που ςυνιςτά μθχανιςμό εξοικονόμθςθσ και δθμοςιονομικισ προςαρμογισ του δθμόςιου ςχολείου
ςτθ μνθμονιακι πολιτικι, εξαφάνιςθσ εκπαιδευτικϊν κενϊν και δθμιουργίασ πλεοναςμάτων,

απολφςεων αναπλθρωτϊν, κατακερματιςμοφ του ςχολείου και αναδιαμόρφωςθσ του
προγράμματόσ του με βάςθ τουσ μνθμονιακοφσ περιοριςμοφσ και τισ κατευκφνςεισ του ΟΟΣΑ. Και
με τθ βοφλα πλζον του νζου ΡΔ 79, το δθμόςιο ςχολείο, μεταλλάςςεται ζτςι ςτο
πολυκατακερματιςμζνο, φκθνό ςχολείο τθσ ευελιξίασ, τθσ αγοράσ και τθσ αποςπαςματικισ
πλθροφορίασ. Θ εξζλιξθ αυτι επιταχφνκθκε μζςα ςτο καλοκαίρι, μπροςτά και ςτθν επικείμενθ
εκδίκαςθ το Σεπτζμβριο των προςφυγϊν τθσ ΔΟΕ ενάντια ςτισ υπουργικζσ αποφάςεισ.
Ενςωματϊνονται επίςθσ όςεσ αλλαγζσ ζγιναν με εγκυκλίουσ και επιδιϊκεται θ προςαρμογι τουσ
ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα (π.χ. κοινι ζναρξθ μακθμάτων ςτισ 8.15 ςε νθπιαγωγεία και δθμοτικά
με άμεςο αποτζλεςμα τθν περαιτζρω αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου των νθπιαγωγϊν).
2. υγκροτείται νζοσ μθχανιςμόσ περικοπών – οι τριμελείσ επιτροπζσ ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ για τθ
διενζργεια εγγραφών. Υλοποιϊντασ τθν κατεφκυνςθ του ΟΟΣΑ για αφξθςθ αναλογίασ μακθτϊν ανά
τμιμα, το νζο ΡΔ προβλζπει ότι εάν ο αρικμόσ των μακθτϊν υπερβαίνει τουσ 25 ςε ζνα τμιμα, θ
τριμελισ επιτροπι που ςυγκροτείται ςε κάκε διεφκυνςθ ζχει τθ δυνατότθτα να κατανείμει τουσ
μακθτζσ που πλεονάηουν ςε όμορα ςχολεία αντί να δθμιουργθκεί δεφτερο τμιμα ςτο ςχολείο
ειςάγοντασ ακόμθ και επιλεκτικζσ κλθρϊςεισ για όςα παιδιά κατοικοφν ςτα όρια των όμορων. Με
τον τρόπο αυτό όχι μόνο δεν μειϊνει τον αρικμό των μακθτϊν ςε 1/20 για Γ’-Στ’ για το δθμοτικό και
1/15 για το νθπιαγωγείο και Α’-Β’, όπωσ απαιτεί το εκπαιδευτικό κίνθμα αλλά αντίκετα μετατρζπει
το 1/25 ςε δεςμευτικό όριο και οδθγεί ςε υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ μακθτϊν, προκειμζνου να
διατθριςει πολυπλθκι τμιματα και να κάνει οικονομία ςε εκπαιδευτικοφσ. Μετά τισ υποχρεωτικζσ
μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν ζχουμε τϊρα και υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ μακθτϊν για χάρθ του
ΟΟΣΑ!
Επίςθσ, ςτο ΡΔ ενςωματϊνεται θ διάταξθ του ΡΔ 201 για κατάργθςθ τμθμάτων ςτα ςυςτεγαηόμενα
ςχολεία όταν το ςφνολο των μακθτϊν μιασ τάξθσ μειϊνεται και οι διατάξεισ τθσ εγκυκλίου που
κακόριηαν τον αςφυκτικό θλεκτρονικό ζλεγχο λειτουργίασ του ολοιμερου ςε μθνιαία βάςθ ϊςτε να
περικόπτονται τμιματα όπου παρουςιάηεται μειωμζνθ ςυμμετοχι. Ζτςι με πρόςχημα την
καταγραφή των απουςιών, επιδιώκεται η διαγραφή των μαθητών που απουςιάζουν για 15
ημέρεσ και η κατάργηςη τμημάτων ακόμα και λόγω αυτών των προςωρινών απουςιών.
Και να ςκεφτεί κανείσ ότι μόλισ πριν τρεισ μινεσ ο πρωκυπουργόσ εξιγγειλε τθ «μείωςθ του
αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα με ςτόχο να μθν υπερβαίνουν οι μακθτζσ τουσ 22».
3. Με βάςθ το ΠΔ 79, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποτελεί αποκλειςτικά ευκφνθ του Διευκυντι! Θ
διάταξθ του ΡΔ 201 ςφμφωνα με τθν οποία «το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα ςυντάςςεται
από το Διευκυντι ςε ςυνεργαςία με το διδακτικό προςωπικό» αντικακίςταται με τθ διάταξθ του ΡΔ
79 που προβλζπει ότι «Θ ςφνταξθ του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματοσ ςυνιςτά ευκφνθ του
Διευκυντι ι του Ρροϊςταμζνου του ςχολείου». Με αυτό τον τρόπο, ο διευκυντισ, κατά το δοκοφν,
μπορεί να υποχρεϊνει εκπαιδευτικό να ςυμπλθρϊνει ωράριο ςτο ολοιμερο, ςε άλλα τμιματα, και
με αυτοφσ τουσ τρόπουσ να δίνει τθ δυνατότθτα να οδθγείται ο εκπαιδευτικόσ ςε υποχρεωτικι
ςυμπλιρωςθ ωραρίου ςε άλλα ςχολεία. Αυτό ανοίγει το δρόμο για καταςτρατιγθςθ εργαςιακϊν
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικϊν και κάνει αυταρχικι τθ δομι του ςχολείου.
Το ξεκακαρίηουμε: Δεν πρόκειται ςε καμία περίπτωςθ να εκχωριςουμε αυτι τθν αρμοδιότθτα – και
αυτι θ αυκαιρεςία κα ςπάςει ςτθν πράξθ.
4. Πρωινι προςευχι και ςτο νθπιαγωγείο! Ραρά τισ καταγγελίεσ και τον πόλεμο εντυπϊςεων, παρά
τισ ιερζσ κραυγζσ του εκνικοφ κορμοφ και τουσ κρινουσ για τθν υποτικζμενθ επίκεςθ ςτα ιερά και

τα όςια του εκνικοκρθςκευτικοφ περιεχομζνου τθσ εκπαίδευςθσ, θ πραγματικότθτα είναι εντελϊσ
διαφορετικι. Το νζο ΡΔ 79 όχι μόνο αναπαράγει τον εκνικό/κρθςκευτικό προςανατολιςμό των
κυριότερων εν λειτουργία ςχετικϊν άρκρων των ΡΔ 200 και ΡΔ 201 αλλά τον ενιςχφει,
προςκζτοντασ τθν πρωινι προςευχι και ςτο νθπιαγωγείο. Συγκεκριμζνα, θ γενικι αναφορά του ΡΔ
200 για «ομαδικι προςευχι» που ςυνικωσ γινόταν ςτισ αίκουςεσ πριν το φαγθτό αντικακίςταται
από τθ διάταξθ του ΡΔ 79 που ορίηει ότι «Ρριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων πραγματοποιείται
κοινι προςευχι των νθπίων-προνθπίων και του διδακτικοφ προςωπικοφ» (Αρκρ. 18, π.1). Εντείνεται
ζτςι θ λειτουργία τθσ κρθςκευτικισ κατιχθςθσ και του προςθλυτιςμοφ και μάλιςτα ςτθν τρυφερι
θλικία τθσ προςχολικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, μια αντίλθψθ που κάκε άλλο παρά ςυνδζεται με
τθν αρχι τθσ ανεξικρθςκίασ. Επιπλζον, θ γιορτι των Τριϊν ιεραρχϊν που μζχρι τϊρα ιταν αργία για
το νθπιαγωγείο, ορίηεται τϊρα ωσ μζρα εορταςτικϊν εκδθλϊςεων.
5. Αριςτεία και παρελάςεισ. Το μιςό βιμα τθσ αποςφνδεςθσ τθσ επιλογισ ςθμαιοφόρων από τισ
βακμολογικζσ επιδόςεισ ςυνοδεφτθκε από το υπουργείο παιδείασ με ενίςχυςθ του
εκνικοφ/κρθςκευτικοφ κεςμικοφ πλαιςίου (βλ. πρωινι προςευχι τϊρα και ςτο νθπιαγωγείο) και με
δθλϊςεισ μετανοίασ απζναντι ςτισ εκνικόφρονεσ επικζςεισ τθσ δεξιάσ. Θ ςτακερι επιλογι τθσ
μνθμονιακισ αντιπολίτευςθσ (ΝΔ, ΔΘΣΥ, ΡΟΤΑΜΙ) να ξεχωρίςει με διαδικαςίεσ επιλογισ/απόρριψθσ
ζνα ςϊμα αρίςτων και μάλιςτα από τθν Εϋ Δθμοτικοφ ακόμθ, μζςα από ζνα ςφςτθμα κινιτρων και
ενιςχφςεων, ςτο οποίο εντάςςεται και θ επιλογι των ςθμαιοφόρων, θ αντίλθψθ που μιλάει για το
«εκνικό ςφμβολο - μιλο τθσ ζριδοσ» για το οποίο οφείλουν να ανταγωνίηονται ςε κλίμα υπζρμετρθσ
βακμοκθρίασ γονείσ και μακθτζσ/τριεσ ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ, απθχεί με τον πιο κακαρόαιμο τρόπο τισ
επιδιϊξεισ και τισ φιλοδοξίεσ ενόσ ιδιότυπου μείγματοσ νεοφιλελεφκερθσ/νεοςυντθρθτικισ
εκπαιδευτικισ αντίλθψθσ. Μιασ αντίλθψθσ ανταγωνιςμοφ και αριςτείασ που εκφράηοντασ
ςυγκεκριμζνα ταξικά ςυμφζροντα, αντιμετωπίηει το ςχολείο ωσ αρζνα. Απζναντι ςε αυτι τθν
αντίλθψθ, το μόνο που είχε να πει ο υπουργόσ παιδείασ ιταν ότι «δθλϊςεισ που ςυνδζουν τθν
αριςτεία με τθν ςθμαία είναι κάτι βακιά αντιδθμοκρατικό» ςυμπλθρϊνοντασ ότι «οι επιδόςεισ των
μακθτϊν βακμολογοφνται, θ αριςτεία ζχει πολλοφσ τρόπουσ να καταγραφεί» και καταδεικνφοντασ
ζτςι τθ ςφμπλευςθ τθσ κυβερνθτικισ «αριςτεράσ» και με τισ μακθτικζσ παρελάςεισ και με το
ιδεολόγθμα τθσ αριςτείασ. Αποκρφπτεται ζτςι ότι θ αριςτεία είναι θ μία όψθ του νομίςματοσ, θ
άλλθ είναι θ ςχολικι αποτυχία και θ απόρριψθ με ςαφζσ ταξικό πρόςθμο. Από τθν άλλθ πλευρά, θ
επιλογι τθσ μνθμονιακισ αντιπολίτευςθσ να περιορίςει τθν πολεμικι τθσ ςε αυτό το ηιτθμα,
αποκαλφπτει τθ βακιά ςυμφωνία τθσ με τθν αντιεκπαιδευτικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ.
6.
Ο αυξθμζνοσ ρόλοσ του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ κακώσ και θ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ
του ςχολικοφ ςυμβοφλου μζςα και ςτο ΡΔ 79 ενιςχφει όλο το αυταρχικό ιεραρχικό πλζγμα τθσ
λειτουργίασ των ςχολείων (κακθκοντολόγιο, διακριτοί ιεραρχικοί ρόλοι, αποψίλωςθ των
αρμοδιοτιτων του Συλλόγου Διδαςκόντων), το ρόλο του απόλυτου μονάρχθ τθσ ςχολικισ μονάδασ,
του διευκυντι-manager και τελικά του αξιολογθτι και του ςυμμετζχοντα ςε αυτοαξιολόγθςθ.
7. Αφαιρείται η φράςη «οργανική θέςη» ωσ κριτήριο του ςχολείου ςτισ εκδηλώςεισ του οποίου θα
ςυμμετέχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ςε περιςςότερα του ενόσ ςχολεία.
8. Και ςτο νέο προεδρικό διάταγμα εξακολουθεί την αναπλήρωςη των εκπαιδευτικών που
απουςιάζουν να την αποφαςίζει ο ςύλλογοσ διδαςκόντων. Όμωσ η αναπλήρωςη των
εκπαιδευτικών (δαςκάλων, νηπιαγωγών, ειδικοτήτων) δεν πρέπει να γίνεται από τουσ

εκπαιδευτικούσ τησ ςχολικήσ μονάδασ, αλλά από διαθέςιμουσ αναπληρωτέσ τησ κάθε
Διεύθυνςησ. Κάθε Διεύθυνςη οφείλει να έχει ικανό αριθμό διαθέςιμων αναπληρωτών, ώςτε ςε
περίπτωςη απουςίασ εκπαιδευτικών, να καλύπτονται άμεςα τα κενά.
9. Για τη θεματολογία των Συνεδριάςεων των Συλλόγων Διδαςκόντων επαναλαμβάνει το
αςφυκτικό αντιδημοκρατικό πλαίςιο λειτουργίασ των ΠΔ 200 και 201: «Θέματα που
ρυθμίζονται από την υφιςτάμενη εκπαιδευτική νομοθεςία ή είναι αντίθετα από τουσ νόμουσ
και τισ κείμενεσ διατάξεισ δεν μπορούν να αποτελέςουν αντικείμενα ςυζήτηςησ κατά τισ
ςυνεδριάςεισ». Αυτά τα αςφυκτικά όρια έςπαςαν ςτην πράξη (βλ. ευέλικτη ζώνη, αξιολόγηςη
κλπ.) από τη δράςη του εκπαιδευτικού κινήματοσ.
10. Ιδρύεται αυτοτελήσ Σχολική Περιφέρεια Τμημάτων Ένταξησ αντί να ιδρύονται Τ.Ε. ςε κάθε
Σχολείο και Νηπιαγωγείο με ενδεχόμενο κίνδυνο ςε κάθε Τ.Ε να αντιςτοιχούν περιςςότερα
ςχολεία/νηπιαγωγεία.

Απζναντι ςτο νζο ΠΔ: υλλογικότθτα – αντίςταςθ - αγώνασ
Το νομικό/κεςμικό πλαίςιο όπωσ αυτό διαμορφϊνεται κάκε φορά, δεν είναι τίποτε παραπάνω από τθν
αποκρυςτάλλωςθ του ςυγκεκριμζνου ταξικοφ ςυςχετιςμοφ δυνάμεων ςε ζνα κωδικοποιθμζνο πολιτικό
κείμενο. Το ίδιο ιςχφει και με τθν εφαρμογι ι το μπλοκάριςμα του κεςμικοφ πλαιςίου αλλά και με τον
αγϊνα για τθν κατάργθςι του. Το εκπαιδευτικό κίνθμα ζχει μεγάλθ εμπειρία μπλοκαρίςματοσ
αντιεκπαιδευτικϊν επιλογϊν αλλά και απόςπαςθσ κατακτιςεων, με πιο πρόςφατθ τθν προςμζτρθςθ τθσ
ϊρασ ςίτιςθσ ωσ διδακτικισ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, που επιτεφχκθκε με αγϊνεσ των Συλλόγων
Εκπαιδευτικϊν ΡΕ, ςε αντιπαράκεςθ με όςα προζβλεπε θ Υπουργικι Απόφαςθ Φίλθ και καταγράφεται και
ςτο ΡΔ 79. Στθν ίδια κατεφκυνςθ κα κινθκοφμε και τϊρα, διεκδικώντασ τθν κατάργθςθ του ΠΔ 79,
μπλοκάροντασ με κινθματικζσ διαδικαςίεσ τθν εφαρμογι των αντιεκπαιδευτικών μζτρων του, για
παράδειγμα, κάκε απόπειρα ενεργοποίθςθσ μθχανιςμϊν περικοπϊν και μετακίνθςθσ μακθτϊν,
υπεραςπίηοντασ κάκε κατάκτθςθ του κινιματοσ, όπωσ για παράδειγμα τθν προςμζτρθςθ τθσ ϊρασ ςίτιςθσ
ι το δικαίωμα εγγραφισ των προςφυγόπαιδων ςτο πρωινό ςχολείο, ανεξάρτθτα από το εάν ζχουν
πιςτοποιθτικό μόνιμθσ κατοικίασ.


Ενάντια ςτο ςχολείο τθσ αγοράσ και του ανταγωνιςμοφ, ςυνεχίηουμε να αγωνιηόμαςτε για το
ςχολείο των όλων, των ίςων, των διαφορετικϊν, το ςχολείο των αναγκϊν και των οραμάτων τθσ
κοινωνικισ πλειοψθφίασ, τα ςωματεία μασ, ωσ ελεφκερεσ, ανεξάρτθτεσ, ταξικζσ ςυλλογικότθτεσ,
τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων ϊςτε να γίνουν το αποφαςιςτικό όργανο ςτο ςχολείο.



Ενάντια ςτο ςχολείο τθσ αριςτείασ αλλά και ενάντια ςτο ιδεολόγθμα των «ίςων ευκαιριϊν», ενάντια
ςτο ςχολείο του κρθςκευτικοφ προςθλυτιςμοφ, τθσ κατιχθςθσ και των μεταξικισ ζμπνευςθσ
μακθτικϊν παρελάςεων αγωνιηόμαςτε για το ςχολείο τθσ μορφωτικισ ιςότθτασ, για τθν κατάργθςθ
των μακθτικϊν παρελάςεων, όλων των λειτουργιϊν κρθςκευτικοφ προςθλυςτιςμοφ. Το ςχολείο
πρζπει να καλλιεργεί τθν ικανότθτα των μακθτϊν να ςκζπτονται, να διατυπϊνουν τισ απόψεισ τουσ,
να διαμορφϊνουν κριτικι ςκζψθ και ςυνείδθςθ.



Συνεχίηουμε να αγωνιηόμαςτε για το ενιαίο δωδεκάχρονο δθμόςιο δωρεάν υποχρεωτικό ςχολείο και
δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ για όλα τα παιδιά 4 ζωσ 6 αποκλειςτικά
ςτο δθμόςιο Νθπιαγωγείο ςτα πλαίςια του 14χρονου εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ.



Πχι ςτθν αξιολόγθςθ – αυτοαξιολόγθςθ. Να καταργθκεί όλο το αυταρχικό – αντιδραςτικό κεςμικό
πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ, εςωτερικισ, εξωτερικισ, ςχολείων και εκπαιδευτικϊν. Κατάργθςθ τθσ
ΑΔΙΡΔΕ. Ακϊλυτθ μιςκολογικι και βακμολογικι προαγωγι για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ.
Ραιδαγωγικι ελευκερία και δθμοκρατία ςτο ςχολείο.
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